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Over Fontys
Jouw toekomst begint bij je dromen en ambities. Bij
Fontys zijn er volop mogelijkheden om die dromen
waar te maken. Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg:





Ben je geen nummer
Is er ruimte voor jouw ambitie
Hebben studenten een stem
Kun je prima studeren met een
functiebeperking
 Bieden we moderne faciliteiten
Lees er alles over op onze website!

Lees het verhaal van Makan
Tweedejaarsstudent lerarenopleiding Engels (voltijd)

Klik hier

“Waarom ik Fontys Lerarenopleiding in
Tilburg heb gekozen? Ik wilde ergens
studeren waar ik gezien word, een praatje
kan maken met mijn docenten en waar ze
mijn naam kennen. Na een open dag en
meeloopdag op Fontys proefde ik de sfeer
en besefte ik vrij snel dat Fontys de plek is
waar ik thuishoor. Tot op de dag van

vandaag heb ik hier geen spijt van.

”

Bekijk deze video van docenten over hun liefde
voor het vak

Wat maakt een leraar een goede leraar? Bij FLOT
hanteren we vijf pijlers als cruciale factoren voor
goed leraarschap:
Een sterke theoretische basis
Oog voor elke leerling
Wat denk jij dat dit in
de praktijk betekent?

Een kritisch-reflectieve en
onderzoekende houding
Een initiatiefrijke professional
De praktijk is uitgangspunt van
het leren

Meer weten? Ga naar: www.fontys.nl/flot-pijlers.

De opleiding: hoeveel
studiepunten moet je
halen?
Ieder jaar 60 studiepunten
• 30 punten vak
• 30 punten beroep
1 studiepunt = 28 studiebelastingsuren
1e jaar = propedeusejaar (oriënteren,
selecteren)
Propedeusenorm = 50 studiepunten

De opleiding: een mix van elementen
Kijk voor meer informatie in de studiegids van de opleiding.
Vakinhoud
Onderzoek
(praktijkonderzoek)

Stage
(Professioneel handelen)

Vakdidactiek
(hoe doceer ik mijn vak?)

Algemene professionele vorming
(hoe sta ik voor de klas?)

Stage: echt voor de klas!
•

Snel op stage, om te ontdekken of het
docentschap echt iets voor je is.

•

Het eerste jaar word je geplaatst. Het tweede,
derde en vierde jaar moet je zelf solliciteren.

•

Stage lopen op een opleidingsschool heeft de
voorkeur. Dan volg je een groot deel van de
theorie op die school en je bent volwaardig lid
van het docententeam. De beste manier om het
leraarschap onder de knie te krijgen!

Stage: echt voor de klas!
Gedurende je studie bouw je de stage langzaam op.

Jaar 1: oriënteren

Jaar 2 en 3: verdiepen

Jaar 4: afstuderen

Oriënterende
stage
(jaar 1)

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

8 lesweken, 2
weken tentamen

8 lesweken, 2
weken tentamen

8 lesweken, 2
weken tentamen

8 lesweken, 2
weken tentamen

1 week
(4e lesweek)

1 dag p.w.

1 dag
óf 2 dagen p.w.

1 dag
óf 2 dagen p.w.

1 dag
óf 2 dagen p.w.

1 dag
óf 2 dagen p.w.

3 dagen per
week

3 dagen per
week

Hoofdfase
Stage I
(jaar 2)
Hoofdfase
Stage II
(jaar 3)

2 óf 3 dagen p.w.

2 óf 3 dagen p.w.

Afstuderende
stage
(jaar 4)

3 dagen per week

3 dagen per
week

Hoe word je begeleid?
Tijdens de opleiding word je uitstekend
begeleid. Zowel op de opleiding als op
je stageplaats.
Studieloopbaanbegeleider (slb)
•
•
•

Stelt met jou een persoonlijk ontwikkelingsplan
(POP) op
Voert gesprekken met je over de voortgang
Helpt je bij het maken van keuzes voor de toekomst

Tijdens je stage word je begeleid door 3
personen:
•
•
•

een docent van Fontys
de docent van wie je de klas ‘overneemt’
een docent van de school waar je stageloopt

Afstudeerrichting
•

In de afstudeerfase kies je voor een
afstudeerrichting, waarmee je jezelf specialiseert
–
–

onderbouw havo/vwo óf
vmbo/mbo

•

Je krijgt specifieke vakonderdelen, werkt aan je
afstudeeronderzoek en loopt de afrondende
stage. Dit gehele jaar staat in het teken van het
werkveld waarin je aan de slag wilt.

•

Met je diploma kun je in het hele onderwijsveld
lesgeven, de afstudeerrichting komt op een apart
addendum bij je diploma.

•

Eind 2020 komt er een voorstel voor een nieuw
bevoegdhedenstelsel. Fontys denkt daar volop in
mee. Op dit moment zijn er nog geen gevolgen
voor de opleidingen.

Arbeidsmarktperspectief
Als afgestudeerde van de lerarenopleiding kun je meteen gaan werken in
de onderbouw van het voortgezet onderwijs (havo en vwo), het
beroepsonderwijs (vmbo/mbo) en de volwasseneneducatie. Een leraar is
allround inzetbaar binnen een schoolorganisatie.
Daarnaast kun je:
•
•
•

Aan de slag bij (semi-)overheidsinstellingen zoals pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten
Werken bij particuliere instellingen zoals uitgevers van schoolboeken en vakbladen
Doorstuderen:
•
Master eerstegraads lerarenopleiding
Voor meer informatie:
•
Master Leren en Innoveren
www.fontys.nl/wordmasterinjevak
•
Master Educational Needs
•
Master Toetsdeskundige
•

Cursussen en trainingen

www.fontys.nl/educatie

“Een goede leraar, leert zijn leven lang”

#Levenlangleren

Hoe word je een succesvolle student?
Oriënteer je goed op je studiekeuze.
Dan presteer je beter tijdens de
opleiding. Zo blijkt uit onderzoek.

Hoe doe je dat?

 Stel je vragen aan onze studenten
 Kom proefstuderen*
 Ga een dagje meelopen* met de
opleiding

*N.B.: i.v.m. het coronavirus worden er voorlopig geen
meeloopdagen of proefstudeerdagen gepland.

Heb je gekozen? Dan helpen
wij je verder.
 Met de studiekeuzecheck krijg je een
gedegen advies om wel of niet de
opleiding te volgen
 Je ontvangt de juiste begeleiding tijdens
de gehele opleiding
 We adviseren je aan te sluiten bij de
studievereniging van je opleiding. Hier
leer je veel van!




Studievereniging bèta (exact)
Studievereniging alfa (talen)
Studievereniging gamma (mens en
maatschappij)

Aanmelden & Studiekeuzecheck
Aanmelden voltijd
•

Uiterlijk 1 juni 2020 (vanwege het coronavirus is deze datum verplaatst van 1 mei
naar 1 juni. Na 1 juni vervalt recht op automatische toelating - uitzondering bij
voldoen aan criteria, zie Regeling Studiekeuzeadvies)

Studiekeuzecheck
Ná aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging
voor de Studiekeuzecheck
De Studiekeuzecheck bestaat uit:
•
digitale vragenlijst (o.a. resultaten vooropleiding, vaardigheden,
persoonskenmerken en motivatie)
•
contactmoment met de opleiding
•
studiekeuzeadvies

Meer informatie over:
aanmelden en inschrijven

Ga rechtstreeks naar
Studielink.nl

